
Budapest Józsefváľosĺ Onkormá nyzat

Képviselő-testĺilete szátmźr a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A BRFK VIII. kęrületi Rendőľkapitányság vezetője,Molnár Gábor r. alezrędęs a rendórkapitányság
2015. évi tevékenységét értékelĺí jelentését, beszámolóját e|készitette, mely jelen előteIjesztés mellék-
|etétképezi'

A beszámoló a kerület biínügyi, kozbiztonstlgihe|yzetére, igazgattĺsrendészeti tevékenységére, va|a-
mint annak j avitása érdekében tett intézkedésekľe, és az a|<tuźiis felađatokra vonatkozó információkat
tartaImazza. A beszámolóval kapcsolatban várom kéľdéseiket, javaslataikat, építő jellegű laitikai ész-
revételeiket.

tr. A beterjesztés indoka

A rendőrségről szóló 1994. éYlxxXIV. tĺirvény 8. $ (4) bekezdése a|apjtn
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E|őteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontjaz 2016' március 3. . sz. napirend

Táľgy: Beszámoló a BRFK VIII. keľiĺleti Rendőľkapitányság 2015. évi tevékenységéľől

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, ahatáĺozat elfogadásához egyszerú szavazattobbség
szükséges
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság vé7eményezi x
Embeľĺ Erőfoľľás BÍzottság véleményezi x

Hatärozati i av as|at a bizottság számźra:
AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnekaze|otęięsztésmestársva|źsát.
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,,(4) A rendőľkapitźny vagy kijelĺilt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi
területén működő települési önkormányzat képviselő-testiilętének a település kilzbiztonsźtgának hely-
zetéľő|, a közbiztonság érdekében tett intézkedéselaől és az azza| kapcsolatos fe1adatokró1'''

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés céIja a BRFK VIII. kertileti Rendőľkapitányság 2015' évi tevékenységéről szóló beszámoló
éĺtékelése, valamint a kertilet közrendjének, kĺĺzbiztonságának javítźĺstra irányuló 2016. évi cé|k'ltuzé-
seinek a megismeľése. A döntés pénnlgyivonzatÍa7 nem jáľ.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testiilet hatásköre a RendőrségrĺíI szóló 1994. éi XXXIV. t<ĺrvény 8. $ (4) bekezdésén
alapul.

Kérem a Tisztęlt Képviselő-testtilettől az a|źlbbihatźltozati javaslat elfogađását'

H,łľÁnoza,TI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitánysćry 2015. évi
tevékenység éro1 szőlő beszámolój át.

Feleltís : polgármester
Határidĺí: 2016. március 3.

A diintés végľehajtás áú v égző szeľvezetĺ egység: Polgármesteri Kabinet

Budapest, f0I6. februźtr 22,

Törvényességi elIenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából 
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Evéľtékelő jelentés
a BRFK VIII. Keľůileti Rendőľkaptányság 2015. évben végzett

munkáj árő| a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi
onkoľm ánvzata részére

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXN. törvény 8.$ (4) bekezdésében foglaltak a\apján a
teleptilés közbiztonságának he|yzetéró|, a kozbiztonság érdekében tett intézkedésről és az
azzal kap cso lato s feladatokĺól szó 1ó beszámolómat előteľj es ztem.

Bíĺniigyi tevékenységl

Józsefuáros Budapest egyik legszínesebb kerĹilęte. 6,85 km2 terulercn 79.660 fő él. A
keľületben 11 negyedet külĺjnböztetünk meg. A negyedek fo|drajzi elosztása szerint a József
körut éles választóvona|athtĺz a közrend és akozbinonság szempontjából is. A 11 negyedet
többnyire négy nagyobb egységbę szokás sorolni.

1. Palota negyed.
2. Százados úti lakótelep és vonzáskörzete.
3. Tisztviselőtelep.
4. Belső Józsefuáros.

A Belső Józsefuáros a legnagyobb keľĹiletrész. A Budapest VIII. keľĺilet központi részén, igen
fľekventált területen helyezkedik el, a József korút és az orczylFiumei utak kcjzĺjtt észak-déli
kiterjedésében. Kĺjzbiztonság vonatkozźsźŕ.aĺ a leginkább változatos és veszélyeztetett
terület. Jellemzőek a közterületi vagyon elleni és eľőszakos bűncselekmények,
szabáIysértések. Igen jel\emző és a mindennapokrészétképezi akźtbítőszeľ és a kábítőszerhez
kapcsolódó jaľulékos btĺncselekmények, a lopástól a garázđaságon át a prostitúcióig.
KizárőIag a közľend folyamatos felügyelete, céltudatos és célirányos fenntaľtása, ellenőrzése
által lehetséges egyfajta egyensú|y kia|akítása és megtaľtása.

A ĺendelkezésemĺe á1ló adatok a|apján megállapítható, hogy a hatóságunk illetékességi
teľületén elkövetett brĺncselekmények - a 20L4. évben vizsgáIt időszakhoz képest -
struktúráját tekintve a kiemelt bűncselekményi kategóľiákban változáson esett át.

(Kiemelt bűncselekmények: emberölés, testi séľtés, kiskorú veszélyeztetése,
embercsempészet, garázdaság, onbíráskodás, kábítőszer kereskedelem, lopás, ľablás,

kifo sztás, zsar olźs, rongál ás, or gazdaság, j ármu önkénye s elvétel e. )

A regiszttćtlt bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 2014. évben a 8.982 darab,

2015. évben 10.191 darab.

l ' Az e|követés helye szerint regisztrált bűncse|ekmények Budapest VIII. kerüIet kozigazgatási területén va|ósultak meg, míg a nyomozás-

eredményesség aze|járószerv,BRFKVIII.KerületiRendőrkapitányságá|ta|regisztráltbefe.iezettnyomozásokalapjánmérhető.
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A kiemelt btĺncselekmények közül garźndaság miatt 2014. évben 254 esetben indult eljárás,
2015. évben 246 esetben' a nyomozás eľedményességi mutatója 52,1oÁ-rő| 68,|oÁ-ra ĺőtt.
(ppt)

Az onbíľáskodás 2014. évben 20-rő| 2015. évre 8 eljárásľa csökkent, a nyomozás
eredményességi mutat oja 29%o-ľő| 3 I,3oÁ-ra nótt.
2014. évben 3.129 esetben indult nyomozás lopás btĺncselekménye miatt, 2015. évben 3.015
esetben. Az eredményessé gi mutató I 5,8oÁ -r ő| I 6,20Á -r a nótt.
A lakásbetöľés 2014. évben 294 esetben,2015. évben 181 esetben volt. A nYomozás
eľedménye ssége ZYo-rő| IfoÁ-ra nőtt.
A Készenléti Rendőľség jelenlétének, téľfigyelő kameráinknak, illetve akciócsoportunknak
köszcinhętően sikerült a kábítószerrel visszaélés elk<jvetőit - a kereskedői masatartás
tekintetében _ szélesebb köľben tetten émi, eIjźrás alá vonni. (ppt)
A ľablások szźlma f0I4. évben |04 darab, 2015. évben 49 đarab volt. Az eredményességi
mutató 1 6,3Yo-rőI 5 0oÁ-r a nott.
Kifosztás miatt nyomozást f074. évben 299 esetben,2015. évben 175 esetben ľendeltünk el.
Az eľedményességi mutató 4,60/o-rő| | |,5oÁ-r a nőtt.
20|4. évben a zsaro|ás miatt 23 esetben, 2015, évben 10 esetben indítottunk eliárást. A
nyomozás eľedményességi mutatőja7,IoÁ-rő| 60Yo-ra nőtt. (lsd: ppt)

A közteľületen elkĺjvetett bűncselekmények a következőképpen alakultak:
A személygépkocsi lopźs 2014. évben 33 darab,20|5. évben 12 đarab volt, a nyomozás
eredményességi mutat őja 24,2Yo-rőI 33,3%o-ra nőtt.
Zárt gépjármű feltoľés 2014. évben 428 darab,2015. évben 126 ďarub volt. A nyomozás
eredménye ssége 7,60Á-rőI 13,5oÁ-ľa emelkedett. (lsd.ppt)
A 14 kięmelt bűncselekmény összesen 20L4. évben 4.871darab, 2015. évben 3.8"|7 darab ügy
vo lt. Eredményes sé gi mutatój a | 9,60Á-r ő| 23'IoÁ-r a nótt.
A köztertileten elkövetett kiemelt bűncselekmények 2014. évben I.596 đarub,2015. évben
983 darab volt. A ĺyomozás eľedményességi mutatőja I8,I%o-rő| 30,5Yo-ľa nőtt.
A közteľületen elk<jvetett _ nem kiemelt - bűncselekmények szźma 2014. évben 2.088
darabról I.476 darabľa csökkent. A nyomozás eredményességi mutatója 30,60Á-rő147, Yo-ra

nőtt. (ppt)

Az cjsszes rendőľi eljáľásban regisztrtńt bűncselekmény eredményességi mutatója f\,8%o-rőI
2015. évre 35%o-ra nőtt.

A bűncselekmények vizsgáIatának átlagos idotaľtama rövidült, nincs három éven túli
búnügyünk és a kettő éven túli bűnügyek szźtma is csökkent.
A sértetteket lehetőség szeľint azoma|, de legkésőbb 72 őrán beltil kihallgatjuk.
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Rendészeti tevékenység

A kĺiĺeruleti szolgálatot megeľősítése érdekében az ORFK 2015. évben folyamatosan
illetékességi terulettin}ľe vezényelte a Készenléti Rendőľség eľőit, amely 2015. első felében
napszakorrliént 20-f4 fővel, niajd az év rrrásodik feléberr 10-12 fóvel látott el szrrlgálatot. A
megerősítés révén biztosított volt a megfelelő létszámű rendőľi jelenlét. A rendőrök
kĺjzterületen történő nagyobb létszźlma növelte a helyi lakosság biztonságérzetét, visszatartó
eľővel szolgált a bűncselekményt elkövetni szándékoző szęméIyek köľében.

A kĺjzteriileti rendőri jelenlétet erősíti a térfigyelő kamerarendszer műkĺjdtetéséhez
kapcsolódó un. vonulós járorszolgá|at, ame|yet közcjsen látunk el a Józsefuárosi Köztertilet-
felügyelettel. A térfigyelő rendszert 15 éve alakították ki, 2014-2015. évben jelentős
fejlesztése történt, jelenleg 186 kamerával mfüĺ'dik. A kivonuló szo|gźiat túlóľa
fe|haszntiásával keriil működtetésre. A túlszolgálat költségeit teljes egészében a Józsefuárosi
onkormany zat ťlnanszír o zza.
Szintén önkormanyzati ťlnanszírozássa|, azBurőpai Unió szerveitől lehívható költségkeľetből
hajtottuk végľe a teľületünkĺe páIyázat útján létrehozott Magdolna Negyed Pľogram III
rendőri szo|gá|atot. Az MNP III Pľogram a Jőzsefvtttosi onkormtnyzat Magdolna negyedét
érintő fe|zárkoztatási, váľos ręhabilitációs és területfejlesztő pľogram, melynek egy elemét
képezi azun.,,szomszédsági'' jáľőľszo|gá|at.Eztakozbińonságĺ tevékenységetaz év minden
napján, 2 ťő jáĺőrszo|gtiatta| láttuk el 10 órában. Célul tűztük ki, hogy minél több időt tudjunk
a közteriileten a Magdolna negyedben, Belső Józsefuáľos állampolgárai között tö|teni, az
állampolgárok éľdekében tevékenykedni. A program 2015. decembeľ 3l-én befejeződött.

A közterületi jelenlétet erősítette a taľgyidőszakban az országra kiterjedő Lakosság Szubjektív
Biztonságérzetét Megerősítő Pľogram, vagyis a ,,I9 megyés program''. Jelentősen hozzájáru|t
a közrend és a ktjzbiztonság megerősítéséhez. Segítségével a területünkön lévő kiemelten
fertőzött teľületekĺe koncentráltan erősíthettük meg a szolgáIatot. A program a Blaha Lujzatér
és a Corvin negyed, valamint az ünnepi időszakban Europeum és a Corvin bevásáľló
központra teľjedt ki, mivel az éfiÍazők, a kĺimyéken ta|á|hatő üzletek, közlekedési
csomópontok egyértelműen v onzották az a|ka|mi brĺncselekmény elkövetőit.

Az idegenforgalmi szezonbaĺ a turisták á,|talIátogatott forgalmas, frekventált területeken és a
József kĺlľúton segítő és informatív rendőri jelenlétet bifosítottunk.

Közös akciókat szervezttink az Y,, VI., VII., és a IX. Kerületi Rendőrkapitányságokkal,
melyek soľán ellenőľiztük a szőrakozóhelyeket, vendéglátóhelyeket, valamint
visszaszoľítottuk a prostitúciós tevékenvséset.

A táľsszeľvekkel való közös szolgáIat ellátás megszeÍvezésében kiemelkedő az atevékenység,
amit 2015. február 01-től hajtottunk végre a Jőzsefvárosi Polgárőľséggel közosen. Ezęk a

szolgálatok elsősorban a bűnügyileg fertozott területeken, gyalogos jáĺőľszolgáIat ellátásáva|
valósultak meg. Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a KĺjzterĹilet-felĹigyelettel tĺirténő
közosen e|v égzett, 20 1 5 -ben is eredményes tevékenységünkľe.

/.
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A bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt e|őállítottak száma 253 fońl' 211 főre
emelkedett 2015. évben. Az elfogások száma2014. évben 934 foń| 1055 főre nĺjvekedett'
(lsd.ppt)

A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti osńáIy személyi źi|ománya
csapateľős rendori biztosítások,ĺa 2015. évben fo|eg az illegális migráció visszaszoľítása
éľdekében kertilt sor. Leginkább a Keleti Pályaudvaron került sor a feladatok végrehajtására,
ahol a pályaudvar teľületén tartózkodó migránsok vonattal töľténő tovább haladásának a

pályaudvaľon tartózkodó utazóközönség szabadmozgásźtnak,távozásának biztosítása volt a fő
cél, szem előtt taľtva akozrend és akozbiztonság megteremtését. (lsd.ppt)

A Keleti Pályaudvaľ mellett a II. János PáI pápa téren gyülekező migrźlnsokkal kapcsolatos
feladatok róttak rendkívtil nagy teľhet renđorkapitányságunk áI|ományfua.

A 2015. évben is közbiztonsági tevékenységünk egyik meghatároző eleme volt a
rendezvénybiztosítások végľehajtása, melynek során szinte az év minden napjfuajutott egy-
egy renďezvény a néhány fot szźlm|á\ó rendezvénýől a tĺjbb tízezet főig. A kerĹiletünkben
ta|á|hatő Corvin-köz, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Rádió éptilete, a II. János Pál
pápa t&, valamint a Polgárok htza, melyekhez nagyon sok esetben kapcsolódtak a

Gyülekezési torvény hatá|y a aIá hrtoző r eĺđezv ények, e gyes esetekben demonstráci ók.

A II. János Pál pápa téľľe először a migrációs helyzetre való tekintettel, majd később a
lakosság szubjektív biztonság érzetének növelése, valamint a közterületi bűncselekmények
visszaszorítása érdekében rendszeľesen gyalogos jáĺőrszo|gálatot szerveztünk, tekintettel az
Erkel Színházmfüödési idejéľe is.

A körzeti megbízotti szolgáIat teľületi felosztása 2015. évben megvá|toztatásra került. A
korábbi 4 korzet helyett T2 koruet került kialakításľa, amely lefedi az önkormányzati
képviselők körzeteit. Kiemelt hangsúlý helyeztünk a kcirzetekben található intézmények
vezetőivel történt kapcsolatfelvételľe, a lakosok és a gondjaik megoldásában segítséget nffitó
hivatalok összehangolásra. Kezdeményeztük minden egyhazi intézménnyel tĺirténő kapcsolat
felvételét, ami nagyon keđvező fogadtatásban részesült.

2015' november 11-én keľült átadásra a Nagýemplom utcában egy modem, a XXI. sztnad
kĺjvetelményeinek megfelelő koľzeti megbízotti iroda.

Hatóságunknál - más rendőrkapitányságoktól eltérően _ háľom igazgatásrendészeti osztály is
műkĺjdik. A Központi Közlekedési Szabályséľtési osztáIy (KKSZO) és a Központi
Szabálysértési Előkészíto osztá|y (KSZEO) fe|adata és hatásköľe nemcsak a VIII. keľületre,
hanem teljes Budapest területéľe kiterjed. A Budapesten elkövetett szabálysértések -
szabá|ýa|an parkolások és tulajdon elleni szabźiysértések _ vonatkozásában a feljelentések
fe|do|gozása nagy terhet ró az á|Iományra.
Az lgazgatásľendészeti osztá|y a kerületben elkövetett' illetve a kerületi állampolgáľok által

e lkö vetett a szab á|y séľté s i e lj áľás o k 1 efo l yt at ását v é gzi.

/4ĺ
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Bíĺn. és balesetmegelőzés

A ľendőrkapitányságunk 20 1 5-ben intenzív bűnmegelőzési tevékenységet folytatott.

KerületÍinkben igen nagy számban műktjclnek általános- és középiskolák.
Az iskolai búnmegelőzési tanácsadó három - a száméra kijelölt - szakkozépiskolában, az
elmúlt évben összesen 39 osńźiyban |27 őrät tartott a diakoknak. Az e|oadźlsok témái igen
színesek, a korosztálý érintő veszélyekre, illetve problémákľa helyezi a hangsúlý.

A JÁSZER célja, hogy mege|őzze aZ tidozattá válást, illetve hatékonyabbá tegye az
áldozatokkal kapcsolatba keriilő szeľvezetek munkáját. A pľogram összeköttetést biztosít a
rendőrség, a kormányhivatalok, az ĺjnkormányzatok és a civil szervęzetek kozott. Ezt a
programot 2015. évben is eľedményesen folytattuk és népszertĺsítettük Budapest valamennyi
ľendőľkapitánysága irélnyába. Fokapitány úľ kĺjzreműkodésével f0|6. évre valamennyi
budapesti rendőrkapitanyság kiépítette saját kenileti á|dozatsegítő rendszerét.

Rendőľkapitányságunkon működik legrégebbeĺ az általános iskolás gyermekeket cé|ző
D.A.D.A oktatás, mely 1992. őta folyamatosan, íey aZ elmúlt évben is a kerĺilet
bűnmegelőzési pa|eÍtáján szerepel, így elmondható hogy a pľogramon immar tt}bb geneľáció
is felnőtt.

Hatóságunk kollégái a kerület óvodáiban is taľtanak bűnmegelőzési foglalkozásokat.

Kapitányságunkon 2015-ben is működött ,,A sztilők és családok a Rendőrség kiemelt
partneľei aktlbítőszer-bűnözés megelőzésében'' progľam, melynek célja' hogy a 12-18 éves
gyeľmeket nevelő szülők lehetőséget kapjanak a kapcsolatfelvételre egy olyan személlyel, aki
kellő tapasztalatta|, ismeretekkel rendelkezik a kźlbitőszer-bűnözéssel, kábítőszerekkel,
pszichoaktív szerekkel kapcsolatosan' felvilágosítást és segítséget tudnak nffitani.

A tavalyi évben a BRFK Bűnmegelőzési osztá||ya| együttmúkĺidve koľtársképzést
szerveztünk a Schulek Frigyes Szakközépiskolában, melynek soľán 14 fő diak képzése
valósult meg' A képzés zźĺásaként Interaktív Roadshow keretein belül keľültek bemutatásra a
diakok aZ iskolatársaik előtt' A képzést kĺjvetően osztálytáľsaiknak, barátaiknak,
iskolatáľsaiknak adták źń az elsajátított tudást.
A keľĹilet iskoláinak diákjai az iskolai aktív ľendőri jelenlétnek köszönhetően, aktívan részt
vesznek a ľendőrség á|ta| szervezett közĺjsségi szo|gá|atokon is.

Kapitanyságunk renđszeresen tésztvesz aKćlbitőszeľügyi Egyeztető Fóľum munkájában is. A
prevenciós és közbiztonsági munkacsoportnak is tagjai vagyunk, melyekben egy-egy komoly
tapaszta|attal és szakmai múlttal rendelkező kolléga képvisel.

A köľzęti megbízottak felkeresték az illetékességi tertilettikĺjn ta|á|hatő valamennyi idősek
otthonát és idősek klubját, ahol vagyonvédelemme| és az á|dozaÍtá válás elkerülése érdekében
6 fóvel 9 őrában7 e|őadást tartottak.

A rendőri szakrna iľánt érdeklődő roma f,rataloknak 2015-ben most elsőként nyílt napot
szerveztunk a rendőrkaptányságon. (lsd: ppt)

A Police Coffee rendezvény keretén belül lehetőségünk volt a lakosokkal való személyes
b eszél geté sľe, pľobl émáj uk me gha||gatástlr a, me go ldásáľa. (l s d : ppt)

lyľ



Baleset-megelőzési tevékenység

Baleset-megelőzési előadás megtartására a kerülettinkben talá|hatő 8 általános iskolában 16
alkalommal volt lehetőség, amelyen feltil 1 alkalommal nyfui tźtborozás során a táboroző
gyermekek részére, 1 alkalommal a ľendvédelmi nap keľetén belül, 1 alkalommal az iskola
á|ta| tartott,,egészség napon'' került sor.

Hatóságunk 2015. évben nyílt napokat 1artoťr óvodások, általános iskolások és középiskolás
koľú gyermekek ľészére.

Kĺesz totó kitoltésére és kerékpáros ügyességi pá|yán az akađá|yok lektizdéséľe 4 alkalommal
került sot aZ általunk szervezett. verseny keľetében. Ezeken a kiváIő eredményt teljesítő
gyeľekeket ajándéktár gyakkal jutalmaztuk. (lsd. ppt)

A BRFK Baleset-megelőzési Bizottság által nyújtott keretĺisszegbol 2015. szeptembeľében
meghirdetett és november 27-én juta|mazott rujzpá|yázaton értékes díjak és ajándékok
keľültek átadásra. A pá|yázat gyermekľajzai kihelyezéste keľültek a rendőľkapitányság
folyosóinak falain. (lsd: ppt)

Együttműködés

Elmondható, hogy a rendőrkapitányságunk jelentős lépéseket tett a belső és külső
kapcsolattartás és együttműködés teľületén.

Kiemelkedő a Józsefvárosi onkormányzattal torténő kapcsolattaľtásunk. Az ĺjnkormányzat
tĺjbb alkalommal, minđen területen segítséget nyújtott a pľogramjaink megszervezéséhęz és

célkitűzéseink megvalósításához.
Kcjzĺjsen került megszervezéstę azI. Jőzsefvárosi Rendőrnap I.200 óvodás és alsó tagozatos
iskolás gyermek részv éte|ével. (lsd:ppt)
Támogatást kaptunk a keľékpĺír-regisztráciős pľogľamhoz.
Adományként négy keľékpáľt fogadtunk be az önkormányzaÍtőI a keľékpáľos jáľőľözés

megvalósítása érdekében. (lsd.ppt)
Kĺjzösen került megrendezésre az autómentes nap.

Anyagi ttlmogatást kaptunk a sportnap és az évztlró ľendezvény megrendezéselhez.
A tanácsteľem felújításához az <jnkormányzat 3,5 millió foľint támogatást nýjtott, továbbá
f0I5. évben két esetben Józsefráros Rendjéért kitüntető cím ađományozás formájában
jutalmat kaphattunk, melyet I24ko|Iéga vehetett át. (lsd: ppt)

2015. évben 9 együttműkĺjdési megállapodás került megkötésre.

/eŤĺ
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A Térfigyelő rendszer üzemeltetéséľe egyittmiikĺĺdés megállapodás született a 2016. évre
r,onatkozóan is, melyben I0 év utan emelkędett a tér{igyelo szolgálatot ellátÓ kollégák
megbízási díja'
A Józse&áľosi Rorna onkoľĺnányzattal egyiittmĹĺködési megállapodast kotött a
rendőľkaptáuyságunk' nrelynek keľętébeľ áldozatvédelmi előadást tartottunk, továbbá a ľoma
fiatalok ľészéľe nyílt napot szervezti.ink, ahol bemutattuk a rendörségi munkát. (lsd.ppt.)

Megkezdttik, majd 20ló, január Ü7-én megktitésľe kert'ilt a tuĺÁv polgáľőľséggel aZ
egyiittnrűködési nregállapodá.s.
A kĺietenilet-feliigyelettel és a polgárőľséggel kiemelkeđöen jó a kapcsolatunk, köz{is jáľőľd'zés
és akciók kerętében végezňk feladatainkat.

Ä cir,il szervęzętekkel folyamatosan ápoljuk a kapcsolataiĺlkat. Kaľácsony előtt a szegény
gyeľrnekek részére rulrákat és játékokat gBrjtötiünk a kollégáink körében, melyeket a
gyeľmekvédelmi szolgáIatnak adtunk át' (lsd: ppt)

A kciĺzeti megbizottak az illetékessćgi teľĺiletĺikön ťelvették a kapcsolatot az iskolákkal es az
egyházakkal. A civil és egyházi vezetők személyesen ísmęĺik a kĺĺľzeti megbízotĺjukat ennek
koszĺinhetcĺen a lakossági fóľumon nagy számban megjelennek ćs pozitívan énékelik
jelenlétunkęt a kozterületen.

R.endőľkapitányságunk komnrunikációs tevékęnysćge kiemelkedő.
Á Józsefuárosi Ujsaggal kittinĺi és folyamatos napi sziĺtii a kapcsolattaľtásunk. Az újság
minđell szánrában tájěkoztatjtlk a íakosságot a ĺęnelőľség munkájáľól, a ľendłĺľkapitányság által
*regľeĺđezésľę kertjlo cisszes rendezvélłyro l.

Folyamatosan jelen vagyunk a BRFK ĺ{ĺrpoľtáĺján, több országos sugárzasri televíziós osatorÍt&,
keľeskedelmi ľádii es *jság is tudósított ľendezvényeinkľol, eredményes nyomoásainkrol'

Hatiságunk olyau esetekben is igénybe veszi a méđia segĺtségét, ahol a sértettek nagy száma
{soľozat biĺncselękmérryek), vagy ä bűncselekmény súlya szÜkségessé, és lehetővé teszi ezt.
A helyi ťtjságban, esetenként az országos írott sajtóban' vagy televízióbalr tesszĹik kazzé azokat
az aclatokat, aĺnelyek segíthetrrek abban' hogy az elkĺjvetőĺ<et kézľe kerítsük.

ř#$ s" óvb*gt teĚjes{,feť{ cé$$ĺ&*'ŕ*wńseĺxęk

Üsszess*góbeĺr megállapíthaĺi, }^'ggy a 2s15.ös óv ltagy r'ált*zĺłso{<*t
Reĺxĺlĺiľkapitér nyság ć ĺętóben'
Felłeĺ:ĺątśt*ĺtĺlk * ł:{inmegelőzćsí ĺevékenysćge{, az isk'o}a reirdi!ľ pr*gramot,
ľendszeľesęs": verš*i} k ľćs:łt a Kábítószeľtigyi Đgyeat*ĺć1 Fiĺľlx"l munká'iában.
Felvetĺtjk a kĺĺpcs*ĺa{sÉ äZ is$ĺ*}iłkkĺłi, bĺin.rnegelczęsi és ba1eset-meg*loresi
ĺaltottłł*$ĺ.
KívášÓan ffiűk{rđik *ľ áÍtalunk ĺt*psz*ĺ:lsíteĺt šÁsZĐR' Ł:}ľOgľam.
*łtđRp*stĐ$ *šssk*ľ:ť ĺr*vęz*tttiš< a k*ľ*kpsľ-ľeg{szĺľáei*t.

lłozoťt *

aktívan *s

ei{Sedasokat



I

Á' reagáiasi időnk 2Ü perc alá csokkęnt' (lsđ: ppt)
A tanácsterem felrijításľa keľiilt. (lsd'ppt)

Az ęlozn évben megťogalmazott célkitiĺzéseinket telĺlt lrraradéktalanul ĺnegvalósítottuk.

2B16. évĺ célkitiĺzéseink

A kcizteľti]etiinkĺĺn elkĺjvetett bűncse}ekmények számának további csökkentése, eľedményessé-
gi mutatóink folyamatos növelése.
A kábíti.szęľ-terjeszto személyek elfogása, a keľeskeđi családok, búnbandak, azęffę szolgáló
lakások ťęlszámolása.
Úia9u ktjľzeti megbízotti iľoda létľehozasa.
A JASZER program folytatása.
Kábítószerugyi Egyeztetó Fóľum munkájában tłirténő további aktív kozľęmrikłĺdés.
A fizikaĺ állóképessé g és az egészség megőľzése éľdękében łinkoľmányzati támogatłással kon-
dicionálć' terem létĺehozása'{lásđ: ppt)

Szerętnćm megk<iszonni a Budapesti Rendőr-ťokapitĺányság, a Kész-enléti Rendőrség es a
Józset.városí onkorľĺľ{nyzat sokszor ęľőn ÍblüIi, áldozatos mtlnkáját, anyagi és liunrán
segítsćgnýjtását"

A 20łő. évben is bízonr a kiváló egyittmiiktlclćsbęĺl és az ęrędményes. közis nrunkában.

Ŕ, ĺ/ \)É"
. MołnárlGábor ľ' alezľeĺĺes
i kapit$nysĺ{gvezető

Męlléklet: Poweľ P*íllt
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